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O objetivo principal do presente artigo é apresentar uma discussão inicial sobre os 
diálogos possíveis entre Movimentos Sociais, analisando as tentativas de unificação de 
bandeiras de luta dos Movimentos Feminista e de Redução de Danos. 

Embora com idades distintas, uma vez que o Movimento de Redução de Danos começa 
a ganhar corpo enquanto movimento social só a partir do início dos anos 2000, alguns 
princípios são comuns aos dois movimentos, sendo analisado aqui especialmente a luta 
pela não utilização de dispositivos de controle dos corpos, o direito à saúde e à 
cidadania. 

O Movimento Feminista passou por inúmeras mudanças desde a década de 60 até os 
dias atuais, ao mesmo tempo em que provocou outras tantas transformações sociais ao 
longo desse período, influenciando inclusive os novos movimentos sociais que surgiram 
posteriormente, entre eles, o de Redução de Danos. Vem mudando a cada dia, dizem 
alguns autores e autoras, a cada enfrentamento, a cada conquista, a cada nova demanda, 
em uma dinâmica impossível de ser acompanhada por quem não vivencia o movimento, 
cuja dialética possui uma velocidade equiparada analogicamente à da luz (COSTA, 
2001). 

“O feminismo ressurge no contexto dos movimentos 
contestatórios dos anos 60, em torno da afirmação de 
que o ‘pessoal é político’, pensado não apenas como uma 
bandeira de luta mobilizadora, mas como um 
questionamento profundo dos parâmetros conceituais do 
político. Vai, portanto, romper com os limites do conceito 
de político, até então identificado pela teoria política 
com o âmbito da esfera pública e das relações sociais 
que aí acontecem. Isto é, no campo da política que é 
entendida aqui como o uso limitado do poder social. Ao 
afirmar que “o pessoal é político”, o feminismo trás para 
o espaço da discussão política as questões até então 
vistas e tratadas como específicas do privado, quebrando 
a dicotomia público-privado base de todo o pensamento 
liberal sobre as especificidades da política e do poder 
político (ALVAREZ, 1990:23 apud COSTA, op.cit.). 

Essa nova forma de conceber as relações entre o público e o privado, proposta pelo 
Movimento Feminista, possibilitou ampliar o debate e a possibilidade de intervenção 
das políticas públicas em relação à esferas da vida antes não pensadas como passíveis de 
intervenção, respeitando sobretudo o direito de cada pessoa sobre seu próprio corpo, 
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trazendo para agenda de debates os direitos sexuais e os direitos reprodutivos como 
direitos humanos, e nesse ínterim a discussão sobre o aborto. 

 
O Movimento de Redução de Danos, por outro lado, tem começado a delimitar-se mais 
claramente desde o início dos anos 2000. Inicialmente reconhecida mundialmente como 
estratégia de saúde pública para reduzir danos relacionados ao uso de drogas, a Redução 
de Danos teve início em 1926, na Inglaterra, com o Relatório Rolleston que permitia o 
médico prescrever opiáceos para os dependentes dessas drogas, como forma de 
tratamento. Só nos anos 80, diante da preocupação com a disseminação de hepatites e 
infecção pelo HIV surgiram programas baseados nos princípios da redução de danos no 
Brasil, inicialmente fomentados pelo Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2001). 

 
No Brasil, a primeira tentativa de fazer trocas de seringas entre usuários de drogas 
injetáveis (UDI) ocorreu 1989, em Santos-SP, no entanto, não foi efetivada por decisão 
judicial. O primeiro programa de redução de danos (PRD) a trocar seringas surgiu, em 
Salvador, em 1995 e a primeira lei estadual a legalizar a troca de seringas foi sancionada 
no Estado de São Paulo, em 1998 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 
Essa estratégia de troca de seringas e intervenções sócio-educativas associadas, que teve 
um grande impacto na redução do avanço da epidemia de HIV e hepatites por via 
sanguínea, tornou a Redução de Danos conhecida e reconhecida, passando a ser a 
política pública oficial do Ministério da Saúde do Brasil e de vários outros países, 
regulamentada por decretos, portarias e leis, para lidar com as questões do uso de 
drogas, ampliando-se para intervenções em relação à outras vias de uso de drogas 
(inclusive as ingeridas, como o álcool), no contexto das DST mas também na Saúde 
Mental, e sobretudo tem possibilitado uma nova forma de olhar a pessoa que faz uso de 
drogas como cidadã, possuidor/a de direitos e deveres, estimulando o auto-cuidado 
necessário para diminuição da vulnerabilidade frente a diversos contextos 
vulnerabilizantes (MORAES, 2006). 
 
A Redução de Danos vai progressivamente tornando-se mais que uma política pública: 
torna-se uma bandeira para quem luta pelo direto à saúde para todas as pessoas, 
inclusive para aquelas que usam drogas. 

  
Apesar do uso de substâncias psicoativas fazer parte da história da humanidade, a busca 
pelo prazer através desta prática ainda é vista como tabu, sendo priorizado, em nossa 
sociedade, a repressão, o que marginaliza os usuários, afastando os que têm problemas 
com esta prática da rede de saúde e não os reconhecendo como merecedores de direitos 
de cidadania (MORAES, op. cit). 

 
Fazendo uma breve aproximação dos problemas cotidianos que tornaram-se pautas tanto 
do Movimento Feminista quando do de Redução de Danos, é possível destacar que 
abortos clandestinos são a quarta causa de morte materna no Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Já o uso de drogas, principalmente por influência de políticas 
moralistas e repressivas, acaba ocasionando muitos problemas de saúde, incluindo as 
infecções por HIV e hepatites, desigualdades sociais, morte no trânsito e, sobretudo de 
homens jovens, relacionadas à ilicitude de algumas dessas práticas. É fato, no entanto, 
que as pessoas vão continuar usando drogas, mesmo ouvindo todos os dias “diga não às 



 

 

drogas”, e as mulheres vão continuar abortando, independente de questões morais, 
religiosas ou penais. 

 
O Movimento Feminista, que cunhou o lema “nosso corpo nos pertence”, tem inspirado 
o Movimento de Redução de Danos a utilizá-lo em um outro contexto, embora com os 
mesmos sentidos, refletindo e intervindo sobre o direito das pessoas disporem 
livremente de seus corpos e mentes. 

 
Diante do exposto acima, uma pergunta está colocada: como estão, na prática, os 
diálogos possíveis entre estes Movimentos Sociais, destacando-se a luta pela não 
utilização de dispositivos de controle dos corpos, o direito à saúde e à cidadania? 

 
 

MATERIAS E MÉTODOS 
 

Este trabalho baseia-se na análise dos sentidos produzidos na interface entre os 
Movimentos Feminista e de Redução de Danos, utilizando materiais oriundos de 
comunicação virtual, produção de documentos e debates públicos, produzidos desde 
2000 até os dias atuais. 
 
Para análise desses sentidos, utilizou-se repertórios discursivos acessível a partir de 
documentos virtuais e registros de repertórios orais, observados e sistematizados por 
integrantes desses movimentos, informantes chaves que integram a ABORDA – 
Associação Brasileira de Redutoras e Redutores de Danos, e ao mesmo tempo transitam 
em espaços de discussão do Movimento Feminista. 
 
A coleta de dados e análise foram realizadas ao longo dos meses de junho e julho de 
2007. 
 
Foram utilizadas as 6.013 mensagens disponíveis no grupo virtual da ABORDA, além 
de outros documentos produzidos pela Associação (Informe Aborda, Notas, Carta ao 
Brasil, apresentações para eventos). Buscou-se virtualmente as seguintes palavras 
chave: “feminismo e Redução de Danos”, “movimento feminista e movimento de 
redução de danos”, “redução de danos e aborto clandestino” e a partir dos resultados das 
buscas, foram sendo acessados sites de redes feministas e de mulheres, de organizações 
que trabalham com a questão da Aids, de órgão públicos e sites de revistas e eventos 
científicos). 
 
Para análise, os fragmentos coletados foram lidos e buscou-se identificar as principais 
interfaces entre os repertórios produzidos, explícitas no texto ou não. 
 
Apesar de partir dos princípios da abordagem teórico-metodológica da Produção de 
Sentidos e Práticas Discursivas, nenhum instrumento formal de análise desse material 
foi utilizado para produção do presente artigo. 

  
 
NOSSO CORPO NOS PERTENCE: O DIREITO AO CORPO, À SAÚDE E À 
CIDADANIA 
 



 

 

O principal elo que liga os Movimentos Feminista e de Redução de Danos parece ser 
mesmo a luta pelo direito ao corpo, à saúde e à cidadania. No entanto, essa parece ser 
uma discussão bastante recente. Os primeiros achados que fazem referência ao 
feminismo ou ao movimento feminista, encontrado no grupo virtual da ABORDA, está 
datado de junho de 2004, enquanto que o grupo virtual tem e-mails desde meados de 
2003. Inicialmente os e-mails são de divulgação de algum documento ou evento 
relacionado ao movimento feminista e só em 2005 começam a aparecer discussão mais 
políticas/conceituais sobre feminismo e gênero. 
 
O tema do aborto é o mais recorrente, seguido da questão da feminilização da epidemia 
de HIV. As discussões sobre o antiproibicionismo, ao mesmo tempo que foca a questão 
da ilicitude de algumas drogas, fala dos danos produzidos pelos abortos clandestinos. 
Nessa linha de debate são apresentados vários argumentos são críticas ao moralismo a 
às intervenções conservadoras, tanto no âmbito do uso de drogas quanto dos direitos 
sexuais e reprodutivos. 
 
Começam a aparecer mais claramente as idéias de unificação de bandeiras de luta, como 
pode ser observado na passagem abaixo: 
 

“Mulheres, pessoas que transam com parceiros do 
mesmo sexo, pessoas que usam drogas, negros, pobres, 
travestis... Nossas lutas são uma só, sem perder suas 
especificidades. Por mais paradoxal que possa parecer” 
(fragmento de e-mail de informante participante do 
grupo virtual, 2006). 

 
Inicia-se uma breve discussão sobre a discriminação em relação às mulheres usuárias de 
drogas, mas que limita-se a uma troca de e-mails compartilhando um texto produzido 
para o Boletim do Observatório Brasileiro sobre Drogas (OBID), cujo fragmento segue 
abaixo: 
 

“Para mudar este panorama exemplos bem-sucedidos 
da luta pela transformação social devem ser seguidos. 
Entre eles, o movimento feminista, redução de danos e 
o movimento de AIDS. Por meio dessas lutas 
específicas conseguiu-se, por exemplo, que o Sistema 
Único de Saúde - SUS incorporasse como prática 
oficial, a distribuição de preservativos masculinos e 
femininos e também da “pílula do dia seguinte”, 
essencial nos casos em que se busca a contracepção de 
emergência. Estas iniciativas ampliaram o acesso das 
mulheres a insumos básicos de prevenção e beneficiam 
a todas, inclusive as usuárias de drogas” (Domanico, 
2006). 

 
No final de 2006 abre-se um amplo debate virtual na ABORDA, que culmina na 
mudança do nome da Associação Brasileira de Redutores de Danos para Associação 
Brasileira de Redutoras e Redutores de Danos, cuja discussão passa pela necessidade de 
incluir o termo “redutoras”, para iniciar um debate sobre gênero na ABORDA e no 
Movimento de Redução de Danos. Algumas pessoas defendem que não é a inclusão do 



 

 

nome que garantirá a discussão, e outras apostam na defesa da utilização de expressões 
como dispositivo de formação política. A inclusão do nome da Associação é feita, 
também utilizando como recurso argumentativo o fato da diretoria da ABORDA, que 
foi eleita em junho de 2006, ter integrantes do movimento feminista (homens e 
mulheres que se auto-definem como feministas), do compromisso daquela diretoria em 
dialogar com outros movimentos e identificar-se enquanto parte do movimento social. 
 
Outros debates se instalam a partir da discussão sobre os implantes contraceptivos 
cutâneos proposto no Rio Grande do Sul, claramente uma política de controle de 
natalidade de jovens, que deu origem a uma Nota Oficial da ABORDA apoiando a 
Governadora do Estado, que posicionou-se contrária àquela política: 
 

“Engana-se quem acha que o lema ‘nosso corpo nos 
pertence’ está ultrapassado. 
O tabu que cerca as discussões sobre direitos sexuais e 
direitos reprodutivos, sobretudo o aborto, configura-se 
como grande obstáculo à construção da Democracia, 
assim como o é a não problematização da questão da 
criminalização do uso de drogas, uma vez que ambas as 
situações podem ser inclusive legitimadas pela própria 
Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 
quando diz que “são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação (ABORDA, 2006)”.  

 
Outro documento veiculado pela ABORDA na ocasião do 08 de março de 2007, 
intitulado “Dia 8 de Março: unificação das bandeiras pela transformação do mundo”, 
também trata dessa possibilidade de diálogo entre os Movimentos Feminista e de 
Redução de Danos: 

“Levantar bandeiras comuns, pôr em discussão que 
o acesso a uma saúde digna e de qualidade deve ser 
para as mulheres jovens negras e pobres que fazem 
aborto clandestino e também para aquelas que são 
associadas a outro crime: o de fazer uso de 
substâncias ilegais, para as quais as portas da 
saúde também são fechadas. 
É nesse encontro de bandeiras de transformação do 
mundo, da vida, das relações, que o Movimento de 
Redução de Danos, o Movimento de Mulheres e o 
Movimento Feminista podem dialogar. E intervir! 
(...) Que o 8 de março seja atualizado em todos os 
dias do ano, na vida de mulheres e homens, na 
unificação das bandeiras e conquistas, na 
construção de outro mundo possível e desejado” 
(ABORDA, 2007) 

 
Nas buscas virtuais por documentos, para além do grupo virtual tratado até aqui, foram 
poucos os achados. A temática do aborto continua sendo a que mais aproxima os dois 
movimentos sociais, sendo possível até encontrar a expressão “redução de danos do 



 

 

aborto clandestino”, presente em um documento disponibilizado em um site de redes 
feministas, quando faz referência ao documento síntese das Jornadas pelo Direito ao 
Aborto Legal e Seguro, realizado em 2005.  O referido documento trata de um projeto 
de Lei de Defesa da Saúde Reprodutiva, que inclui a descriminalização do aborto, que 
foi aprovado pela Câmara dos Deputados no Uruguai, em 2002, mas que não foi 
aprovada pelo Senado Federal – por 17 votos contra e 13 a favor –, que decidiu manter a 
lei vigente no país desde 1938, a qual considera o aborto crime. Por outro lado diz que, 
apesar da derrota, o Ministério da Saúde daquele país adotou, em outubro do mesmo 
ano, uma norma técnica para “redução de danos do aborto clandestino”. Este protocolo 
recomenda aos médicos do serviço público que ofereçam às mulheres que desejam 
recorrer a um aborto clandestino informações e medidas profiláticas necessárias para 
evitar riscos e danos à saúde (CLAM, 2007).  
 
Ainda nas buscas em sites, é possível encontrar no portal virtual do CLAM - Centro 
Latino-americano em Sexualidade e Direitos Reprodutivos, algumas importantes 
reflexões sobre o argumento de que, ao informar sobre aborto seguro, se está 
incentivando o abortamento. Deixa claro um dos idealizadores de um projeto da 
BEMFAM desenvolvido em Campinas, que a idéia não é incentivar o aborto, mas 
orientar a mulher para que opte pelo mais seguro, e que as ações não visam impedir uma 
mulher de fazê-lo, mas ajudar a prevenir para que ela não morra em conseqüência desse 
ato (CLAM, op.cit) 
 
O site compara essas ações às de redução de danos, que assim como a sobre 
abortamento seguro, também sofreu sanções, inclusive por parte do Ministério Público e 
Delegacia de Polícia, sendo instaurado um inquérito para apurar uma suposta apologia 
ao crime de aborto (idem). 

  
Aos mesmos desafios as ações de redução de danos são submetidas, tendo em vista que 
as estratégias muitas vezes são identificadas como apologia ou uso de drogas, quando 
por exemplo, se explica a melhor forma de usar para trazer menos danos para a própria 
pessoa e para outras com as quais se relaciona. E o próprio texto supracitado aprofunda 
essas semelhanças, argumentando que:  
 

 “a iniciativa é importante porque, de um lado se tem 
articulação com uma experiência bem-sucedida em um 
país cuja situação do aborto tem aspectos semelhantes 
ao Brasil, como o Uruguai, por outro é consistente com 
a política de redução de danos – tem o mesmo 
significado da política de HIV/Aids em relação aos 
usuários de drogas, por exemplo”(idem).  
 

E continua, agora trazendo a análise de uma outra especialista e feminista, pesquisadora 
da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids  - ABIA, Sônia Correia: 
 

“Do ponto de vista de saúde publica a idéia é a mesma. 
Uma realidade criminalizada, mas que implica em risco 
à saúde. A abordagem da redução de danos é realista, 
significa reconhecer que a prática existe e que, 
independente da moral, é eticamente válido oferecer 
recursos às pessoas que lançam mão dessas práticas. O 



 

 

Cytotec é uma realidade que deve ser reconhecida como 
um produto de efeitos benéficos do ponto de vista da 
saúde publica para reduzir a morte por aborto. O 
método não elimina por completo o risco, mas reduz a 
mortalidade” (id ibid). 

 
E o juiz de Direito José Henrique Rodrigues Torres, complementa:   
 

“Urge que seja implantado um programa preventivo de 
redução de riscos e danos do abortamento inseguro, de 
forma segura e lícita, para assegurar às mulheres o 
direito à assistência plena a sua saúde. Não podemos 
mais aceitar que entre nós persista essa situação 
dramática, que está acarretando tanto sofrimento e 
tantas mortes (id ibid). 

Ainda nessa linha argumentativa sobre a necessidade e discutir 
criminalização/descriminalização de condutas, um artigo de Campos e Carvalho (2006), 
publicado na Revista de Estudos Feministas, que foca a questão da violência doméstica, 
aponta para a necessidade de se esquecer, momentaneamente, essa discussão sobre a 
necessidade de criminalização/descriminalização de novas condutas ou sobre as 
propostas de aumento/diminuição de penas, mas sobretudo, passar à instrumentalização 
de discursos de redução de danos que proteja tanto a vítima quanto o réu das violências 
do processo penal.  

“O objetivo de construção de um programa de 
redução de danos aos casos de violência doméstica, 
delitos que representam significativa parte do 
cotidiano forense dos Juizados Especiais Criminais, 
justifica-se pelas inúmeras críticas que esse novo 
modelo de gestão dos casos penais vem recebendo, 
não apenas por parte do movimento de mulheres, em 
especial de juristas feministas, mas igualmente por 
parte de juristas críticos, particularmente aqueles que 
se alinham à corrente teórica do garantismo jurídico-
pena” (CAMPOS  & CARVALHO, op.cit.).  

Além desses materiais, foram localizadas informações sobre eventos e resumos para 
congressos que relacionam os temas redução de danos e gênero, algumas vezes 
cruzando com juventude, como é o caso do Encontro Juventude, Gênero e Redução de 
Danos, realizado no VII Seminário Internacional Fazendo Gênero, em 2006.  

Outras vezes, aparece associado aos temas das masculinidades e socialização 
masculina, como é o caso de oficinas sobre Homens, Gênero e Redução de Danos, 
realizadas no I Fórum Social Brasileiro e no I e II Fórum Social Nordestino e outras 
discussões em eventos de prevenção de HIV/AIDS e encontro da Rede Feminista de 
Estudos Norte e Nordeste – REDOR, realizados em 2006. Todas essas ocorrências 
estão associadas ao Instituto PAPAI, uma ONG feminista que trabalha com homens a 
partir da perspectiva de gênero, cuja coordenadora executiva é também atuante do 
movimento de redução de danos, especialmente vinculada à ABORDA. 



 

 

Em síntese, observa-se, a partir dos vários repertórios produzidos na interface entre o 
Movimento Feminista e de Redução de Danos, que muitos são os pontos semelhantes 
nas agendas de debates, mas ainda há uma tímida associação entre esses campos. 

Parece haver, no entanto, uma corrente no sentido da unificação dessas bandeiras de 
luta e militância, em um momento especial em que os Movimentos Sociais parecem 
estar ainda mais conscientes da necessidade de unir esforços para avançar no projeto de 
transformação da sociedade. 

O tema do aborto parece ser o maior elo de ligação e onde as pautas dos dois 
movimentos estão em diálogo mais constante, mas é possível pensar redução de danos 
também no contexto da violência contra a mulher, na redução da infecção pelo HIV, na 
luta pela equidade e integralidade da atenção à saúde e em tantos outros cenários, 
compreendendo mulheres e homens como parte desses processos. 

Nesse sentido, é possível e esperado que os Movimentos Feminista e de Redução de 
Danos, estejam ainda mais unidos, dialogando de forma mais intensa, agindo de forma 
mais coletiva e compreendendo, sobretudo, que têm muito o que compartilhar. 
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